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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความพงึพอใจส่วนประสมการตลาดบริการที่มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซื้อซ ้าปูนส าเรจ็รูปของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยอง โดยตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคทีซ่ือ้            
ปนูส าเรจ็รปูในรา้นตวัแทนจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งในพืน้ทีต่่างๆ ของจงัหวดัระยอง จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และสถิติค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์สัน            
ผลการวจิยั พบว่า 
  1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต าแหน่ง           
การท างาน คอื ผูบ้รหิารระดบักลาง (ผูจ้ดัการ ผูอ้ านวยการ) และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 45,000 บาท  
 2. ความพงึพอใจสว่นประสมการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รปู ในจงัหวดัระยองโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
มพีฤตกิรรมการซือ้ซ ้าปนูส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยองอยู่ในระดบัมาก 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มอีายุ แตกต่างกนั มีความพงึพอใจส่วนประสมการตลาด
บรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ และดา้นราคา อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01, 0.01 และ 0.05 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมการตลาด
บริการต่อปูนส าเร็จรูป ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั ด้านราคา ด้านบุคคล และด้านลกัษณะทางกายภาพ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ผู้บรโิภคที่มตี าแหน่งการท างานแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมการตลาด
บรกิารต่อปนูส าเรจ็รปู ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ และ
ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01,0.01,0.01 และ 0.05 ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลีย่
แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั  ด้านช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  4. ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการต่อปูนส าเร็จรูป ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง             
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ                          
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อซ ้าปูนส าเรจ็รูปของผู้บรโิภค ในจงัหวดัระยอง โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก 
และระดบัค่อนขา้งต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ค าส าคญั: ความพงึพอใจ สว่นประสมการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการซือ้ซ ้า ปนูส าเรจ็รปู 
 

Abstract 
 
The objectives of this research are to study the customer satisfaction level with the service marketing 

mix related to consumers repurchasing behavior of mortar cement in the Rayong province. The sample included 
four hundred mortar cement agent in Rayong province. A questionnaire was constructed and used as a tool to 
collect data.  Percentage, mean, standard deviation, t- test and one-way analysis of variance and Pearson 
product moment correlation coefficient were statistical methods to analyze data. The results were as follows:  

1.  Most of the respondents were aged between thirty to thirty- nine years old, with a 
Bachelor's degree, their corporate level as a manager with an average monthly income between 30,001 – 
45,000 Baht. 

2.  The overall level of customer satisfaction with mortar cement service marketing mix in Rayong 
province at high level. The repurchasing aspect of consumer behavior of mortar cement was at high level. 

   3. The results of the hypotheses testing can be concluded as follows: consumers with different age 

range had different level of customer satisfaction toward the mortar cement’s service marketing mix in Rayong 

province in the aspects of product, process and price at statistical level of 0.01, 0.01 and 0.05 respectively. 

Consumers with different education level had different level of customer satisfaction toward the mortar cement’s 

service marketing mix in Rayong province in the aspects of price, personal selling, and physical evidence at 

statistical level of 0.01. Consumers with different job title had different level of customer satisfaction toward the 

mortar cement’s service marketing mix in Rayong province in the aspects of product, distribution channel, 

process, and promotion at statistical level of 0.01, 0.01, 0.01 and 0.05 respectively. Consumers with different 

average income had different level of customer satisfaction toward the mortar cement’s service marketing mix 

in Rayong province in the aspects of distribution channel and physical evidence at statistical level of 0.01. 

4.  The customer satisfaction of mortar cement’ s service marketing mix in terms of product, price, 
place, promotion, people, physical evidence and process had a positively low and very low relationship with 
repurchasing behavior of mortar cement in Rayong province at a statistically significant level of 0.01 and 0.05, 
respectively. 
 
Keyword: Customer Satisfaction, Service Marketing Mix, Repurchasing Behavior, Mortar Cement 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละรบัเหมาก่อสรา้งในปจัจุบนัยงัถอืเป็นอุตสาหกรรมทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ จึงเกิดนโยบายการลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมและ                 
การสนับสนุนใหป้ระชาชนไดม้ทีีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเองของรฐับาล ไม่เพยีงแต่จะช่วยใหอุ้ตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์
และรับเหมาก่อสร้างขยายตัวเท่านัน้ หากแต่อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ อุตสาหกรรมการหล่อเหล็ก 
อุตสาหกรรมการผลติวสัดุตกแต่งอาคาร หรอืแมแ้ต่อุตสาหกรรมการผลติปนูซเีมนตแ์ละปูนส าเรจ็รปู ลว้นแต่ไดร้บัผลดี
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จากนโยบายดงักล่าวด้วย ซึ่งในระยะเริ่มต้นของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ ธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างและ                
วสัดุก่อสร้างจะเป็นธุรกจิกลุ่มแรกที่ได้รบัอานิสงส์จากการพฒันาก่อนธุรกจิกลุ่มอื่นๆ อกีทัง้กลุ่มธุรกจิวสัดุก่อสร้าง        
ขนาดย่อมกไ็ดร้บัผลพลอยไดต้ามไปดว้ย ยกตวัอย่างเช่น ในการก่อสรา้งรถไฟฟ้า 4 เสน้ทางใหม่ (เขยีว สม้ ชมพ ูและ
เหลอืง)  

ปจัจุบนัไม่เพยีงแค่กรุงเทพฯ และปรมิณฑลเท่านัน้ ที่มกีารขยายตวัของอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์และ            
การก่อสร้างในภาคตะวนัออกก็เป็นอกีหนึ่งพื้นที่ที่ส าคญัที่มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิ เศรษฐกจิในภาคตะวนัออก              
ของประเทศไทยสามารถสร้างรายได้มากเป็นอนัดบั  2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจาก               
เป็นภูมภิาคที่มกีจิกรรมทางเศรษฐกจิหลากหลายประเภท ทัง้ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ซึ่งปจัจยัที่ส่งเสรมิให้              
ภาคตะวนัออกมคีวามส าคญั คอื ทีต่ัง้/ภูมปิระเทศ ยกตวัอย่างเช่น ชลบุรเีป็นจงัหวดัทีม่กีารก่อสร้างโรงงานมากกว่า
จงัหวดัอื่น เพราะเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม มที่าเรอืน ้าลกึ และที่ตัง้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ท าให้สะดวกต่อการขนส่ง
สนิค้าเพื่อกระจายสนิค้าและส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในจงัหวดัระยอง ซึ่งพบว่าผลติภณัฑ์มวลรวมเป็นล าดบัที่ 1  
ของประเทศ  

ทัง้นี้ เป็นผลท าให้ธุรกจิปูนส าเรจ็รูปต่างแข่งขนักนัเพื่อที่จะครองส่วนแบ่งในตลาด จงึท าให้มกีารขยายตวั              
ของอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์และการก่อสร้างซึ่งมคีวามต้องการใช้ปูนส าเรจ็รูปอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้การเขา้ถึง   
ความต้องการของผูบ้รโิภคถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจและเกดิเป็นผลดต่ีอองคก์รในอนาคต 
จงึเป็นที่มาที่ท าใหผู้้วจิยัสนใจทีจ่ะศกึษา ความพงึพอใจส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม 
การซือ้ซ ้าปนูส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยอง ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้นี้ ยงัสามารถน ามาเป็นขอ้มูล
ในการวางแผนการตลาดของผูผ้ลติและจ าหน่ายปูนส าเรจ็รูป รวมทัง้สามารถน าผลการศกึษาทีไ่ดม้ าประยุกต์ใช้ปรบั 
กลยุทธท์างการตลาดในการเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดและการเป็นผูน้ าของตลาดปนูส าเรจ็รปูไดใ้นอนาคต 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจส่วนประสมการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยอง โดยจ าแนกตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งการท างาน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าปูนส าเรจ็รูป
ของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยอง 

 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์
   1.1 ผู้บริโภคที่มอีายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการต่อปูนส าเร็จรูป ในจงัหวดั
ระยองแตกต่างกนั 
  1.2. ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป   
ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั 
  1.3. ผูบ้รโิภคทีม่ตี าแหน่งการท างานแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจสว่นประสมการตลาดบรกิารต่อปนูส าเรจ็รปู 
ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั 
  1.4. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจสว่นประสมการตลาดบรกิารต่อปนูส าเรจ็รปู 
ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั 

2. ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อซ ้าปูนส าเร็จรูปของ
ผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยอง 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ  
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 90-93 จาก Kotler 2003: 61) กล่าวว่า ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นระดบั

ความรู้สกึของลูกค้าพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ ซึ่งเป็นผลลพัธ์จากการเปรยีบเทยีบระหว่างการรบัรู้ในการท างานของ
ผลิตภัณฑ์กบัความคาดหวังของลูกค้า ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์เท่ากับความคาดหวงัของลูกค้ า ลูกค้าจะ          
เกดิความพงึพอใจ และถา้ผลการท างานของผลติภณัฑส์งูกว่าความคาดหวงัมาก ลกูคา้กจ็ะเกดิความพงึพอใจอย่างมาก 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ  
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552) ซึ่งกล่าวถึง ส่วนประสมการตลาดบรกิาร 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์

ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านสร้างและน าเสนอลกัษณะ            
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปจัจยัที่สามารถ             
น ามาพฒันากลยุทธส์่วนประสมการตลาดบรกิารของอุตสาหกรรมปนูส าเรจ็รปู ในจงัหวดัระยอง เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากสงูสดุ 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการซ้ือซ า้ 
อดุลย ์จาตุรงคกุล (2539) กล่าวถงึว่าเป็นการซือ้ซ ้ามกัจะต้องมกีารแก้ปญัหาตดิต่อกนั ทีเ่ป็นเช่นน้ีกเ็พราะ

เกดิจากปจัจยัหลากประการ ที่ส าคญัที่สุดคอืเกดิจากความไม่พอใจในทางเลอืกที่ซื้อมาแต่ครัง้ก่อน และต่อมากเ็ลย             
มีแบบแผนที่ท าให้เกิดความซื่อสตัย์ต่อตราสนิค้ายี่ห้อนัน้ ทัง้นี้  จากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวมกักล่าวถึงการซื้อซ ้า               
ทีต่ราสนิคา้  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ปนูส าเรจ็รปูในรา้นตวัแทนจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งในพืน้ทีต่่างๆ ของ

จงัหวดัระยอง ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้บรโิภคที่ซื้อปูนส าเรจ็รูปในร้านตวัแทนจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างในพื้นที่             
ต่างๆ ของจงัหวดัระยอง ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ จงึค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูร
ในการค านวณทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 385 คน ซึง่ผูว้จิยัเพิม่จ านวน 15 ตวัอย่าง 
รวมตัวอย่างทัง้หมด 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi – stage Random Sampling)              
ซึง่ประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วจิยัเลอืกเฉพาะร้านจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง              
ในอ าเภอแกลง อ าเภอเขาชะเมา อ าเภอนิคมพฒันา อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอปลวกแดง อ าเภอเมอืง
ระยอง และอ าเภอวงัจนัทร ์โดยผูว้จิยัเจาะจงหนึ่งรา้นจ าหน่ายต่อหนึ่งอ าเภอ 
 ขัน้ท่ี 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง สามารถ
แบ่งสดัส่วนเป็น 8 อ าเภอ 8 สถานทีจ่ าหน่าย จะไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่าๆ กนั คอื อ าเภอละ 50 ตวัอย่าง ดงัสถานที่เกบ็
แบบสอบถามทีร่ะบุไวใ้นวธิขี ัน้ที ่1 

ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้ผู้บริโภคที่ซื้อ              
ปูนส าเร็จรูปในร้านตัวแทนจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดระยองที่สมัครใจในการให้ข้อมูล                  
ตอบดงัตาราง จนครบจ านวนทีต่อ้งการทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น

ค าถามปลายปิด (Close-end Question) ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งการท างาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป ในจงัหวดั
ระยอง ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าปูนส าเรจ็รูปของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยอง ซึง่เป็น
แบบสอบถามประเภทมาตราสว่นประมาณค่าตามแบบของลเิคริท์ (Likert’s Rating Scale) ขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval scale) 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ได้จากการศกึษาค้นคว้าขอ้มูลที่มผีูร้วบรวมไว้แล้ว ทัง้ที่มาจาก

หน่วยงานของรฐัและเอกชน ได้แก่ หนังสอืพิมพ์ธุรกิจ วารสารต่างๆ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หนังสอืทางวิชาการ 
บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลประชากรศาสตร์                 
ความพงึพอใจ ส่วนประสมการตลาดบริการ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และพฤตกิรรมการซือ้ซ ้า โดยน ามาเป็นขอ้มูลทฤษฎี            
ทีอ่า้งองิ และประยุกตเ์ป็นแบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน            
400 คน โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี้ 

  2.1 ผูว้จิยัจดัเตรยีมแบบสอบถามใหเ้พยีงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีต่้องการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามทีไ่ด้
ก าหนดไว ้ 

  2.2 ในการแจกแบบสอบถาม ผูว้จิยัจะชีแ้จงใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์ละอธบิายวธิกีาร
ตอบแบบสอบถามก่อนแจกแบบสอบถาม และรอเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง  

2.3 น าข้อมูลฉบบัที่มคี าตอบครบถ้วนสมบูรณ์มาท าการลงรหสั เพื่อน าไปวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลทาง             
สถติต่ิอไป 
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ผลการวิจยั 
ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อาย ุ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 20 ปี 20 5.00 
20 – 29 ปี 86 21.50 
30 – 39 ปี 139 34.75 
40 ปีขึน้ไป 155 38.75 

ระดบัการศึกษา ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 145 36.25 
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 219 54.75 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 36 9.00 

ต าแหน่งการท างาน ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 
พนกังานทัว่ไป 78 19.50 
ผูบ้รหิารระดบัตน้ (หวัหน้าแผนก Supervisor 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ) 

74 18.50 

ผูบ้รหิารระดบักลาง (ผูจ้ดัการ ผูอ้ านวยการ) 137 34.25 
ผูบ้รหิารระดบัสงู (ผูช้ว่ย, รอง หรอืกรรมการ
ผูจ้ดัการ) 

79 19.75 

เจา้ของกจิการ 32 8.00 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 32 8.00 
15,001 – 30,000 บาท 58 14.50 
30,001 – 45,000 บาท 146 36.50 
45,001 – 60,000 บาท 112 28.00 
60,001 บาท ขึน้ไป 52 13.00 
               รวม 400 100.00 

 
จากตารางที ่1 พบว่า ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้

จ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 ระดับ
การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จ านวน 219 คน คดิเป็นร้อยละ 54.75 ต าแหน่งการท างานผู้บรหิารระดบักลาง 
(ผู้จดัการ ผู้อ านวยการ) จ านวน 137 คน คดิเป็นร้อยละ 34.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 – 45,000 บาท จ านวน 
146 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.50 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อปูนส าเร็จรูป                 
ในจงัหวดัระยอง 

ตารางท่ี 2 แสดงการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป 
ในจงัหวดัระยอง 

 

ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อปูนส าเรจ็รปู x̄  S.D. แปลผล 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 3.86 0.44 มาก 
ดา้นราคา 3.45 0.66 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  3.67 0.46 มาก 
ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด 3.62 0.45 มาก 
ดา้นบุคคล  3.79 0.48 มาก 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  3.61 0.46 มาก 
ดา้นกระบวนการ 3.73 0.48 มาก 
ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อปูนส าเรจ็รปู

โดยรวม 
3.68 0.31 มาก 

 
จากตารางที ่2 พบว่า ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยองโดย

รวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความพงึ
พอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูปต่อปูนส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยองอยู่ในระดบัมาก ทุกดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นราคา  

 
ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าปนูส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยอง 
ตารางท่ี 3 แสดงการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าปนูส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยอง 
 

พฤติกรรมการซ้ือซ า้ปูนส าเรจ็รปูของผูบ้ริโภค  
ในจงัหวดัระยอง x̄  S.D. แปลผล 

ท่านจะยงัคงซือ้ปนูส าเรจ็รปูเพื่อน าไปใชก้บังานก่อสรา้งทีท่่านจะ
ท าในอนาคตใชห่รอืไม่ 

3.66 0.63 มาก 

 

จากตารางที ่3 พบว่า การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้ซ ้าปนูส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยอง ขอ้ท่านจะ
ยงัคงซือ้ปนูส าเรจ็รปูเพื่อน าไปใชก้บังานก่อสรา้งทีท่่านจะท าในอนาคตใช่หรอืไม่ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.66 
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ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 4 ขอ้ดงันี้ 
สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อปูน

ส าเรจ็รปู ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 4 แสดงการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่1.1 
 

ความพึงพอใจ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

One-way analysis of variance Brown-Forsythe 
F Sig. Statistic Sig. 

ดา้นผลติภณัฑ ์ - - 5.541** 0.004 
ดา้นราคา - - 3.470* 0.032 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  2.085 0.126 - - 
ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด - - 1.893 0.152 

ดา้นบุคคล  - - 2.141 0.119 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  1.134 0.323 - - 
ดา้นกระบวนการ - - 10.517** 0.000 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 , ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางที ่4 พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด 
และ ด้านบุคคล ของผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อปูนส าเร็จรูป               
ในจงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ และ ดา้นราคา ของผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั 
มคีวามพงึพอใจสว่นประสมทางการตลาดบรกิารต่อปนูส าเรจ็รปู ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01, 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

 
สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร

ต่อปนูส าเรจ็รปู ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั 
  ตารางท่ี 5 แสดงการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่1.2 

 

ความพึงพอใจ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

One-way analysis of variance Brown-Forsythe 
F Sig. Statistic Sig. 

ดา้นผลติภณัฑ ์  0.815 0.443 - - 
 ดา้นราคา - - 5.743** 0.004 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  - - 1.962 0.145 
 ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด - - 3.086 0.148 
 ดา้นบุคคล  - - 9.059** 0.000 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  - - 22.765** 0.000 
 ดา้นกระบวนการ - - 0.653 0.523 

 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 , ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
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จากตารางที่ 5 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และ                
ดา้นกระบวนการ ของผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อปนู 
ส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั ดา้นราคา ดา้นบุคคล และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ของผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั 
การศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  
สมมติฐานท่ี 1.3  ผู้บรโิภคที่มตี าแหน่งการท างานแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาด 

บรกิารต่อปนูส าเรจ็รปู ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั  
ตารางท่ี 6 แสดงการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่1.3 
 

ความพึงพอใจ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

One-way analysis of variance Brown-Forsythe 
F Sig. Statistic Sig. 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 4.666** 0.001 - - 
ดา้นราคา - - 1.495 0.205 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  8.755** 0.000 - - 
ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด - - 3.154* 0.015 
ดา้นบุคคล  - - 1.390 0.239 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  - - 1.830 0.125 
ดา้นกระบวนการ 4.002** 0.003 - - 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 , ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ด้านราคา ด้านบุคคล และ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ของผู้บรโิภคที่มตี าแหน่งการ
ท างานแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั 
ด้านผลติภณัฑ ์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านกระบวนการ และ ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ของผู้บรโิภคที่มี
ต าแหน่งการท างานแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยอง
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01, 0.01, 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
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สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารต่อปนูส าเรจ็รปู ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 7 แสดงการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่1.4 
 

ความพึงพอใจ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

One-way analysis of variance Brown-Forsythe 
F Sig. Statistic Sig. 

ดา้นผลติภณัฑ ์ - - 1.396 0.237 
ดา้นราคา 1.688 0.152 - - 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  - - 4.730** 0.001 
ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด - - 1.236 0.295 
ดา้นบุคคล  - - 1.162 0.328 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  3.411** 0.009 - - 
ดา้นกระบวนการ - - 2.265 0.063 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล และ ด้าน
กระบวนการ ของผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อปนู
ส าเรจ็รปู ในจงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ของผูบ้รโิภคทีม่ี
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยอง
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 
สมมติฐานท่ี 2 ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าปูน

ส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยอง 
ตารางท่ี 8 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้ซ ้าปนูส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยอง 
 

ความพึงพอใจส่วนประสมทาง
การตลาดบริการต่อปูนส าเรจ็รปู  

พฤติกรรมการซ้ือซ า้ปูน
ส าเรจ็รปูของผูบ้ริโภค ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 0.102* 0.041 ต ่ามาก เดยีวกนั 
ดา้นราคา 0.257** 0.000 ค่อนขา้งต ่า เดยีวกนั 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  0.298** 0.000 ค่อนขา้งต ่า เดยีวกนั 
ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด 0.317** 0.000 ค่อนขา้งต ่า เดยีวกนั 
ดา้นบุคคล  0.246** 0.000 ค่อนขา้งต ่า เดยีวกนั 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  0.146** 0.003 ต ่ามาก เดยีวกนั 
ดา้นกระบวนการ 0.293** 0.000 ค่อนขา้งต ่า เดยีวกนั 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 , ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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จากตารางที ่8 พบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นลกัษณะทางกายภาพ กบัพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าปนูส าเรจ็รูปของ
ผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธต์ ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ ส่วนด้านที่เหลือมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ในระดับความสมัพนัธ์  
ค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
อภิปรายผล 
 ผลการศกึษา ความพงึพอใจสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าปนูส าเรจ็รปู
ของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยอง สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้    

สมมติฐานท่ี 1 ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการต่อปูน

ส าเรจ็รปู แตกต่างกนั พบว่า 
ผู้บรโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป มคีวามพงึพอใจส่วนประสมการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยอง 

ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นกระบวนการมากทีสุ่ด เนื่องมาจากประสบการณ์ทีใ่ชส้นิคา้ดงักล่าวเป็นระยะเวลานาน เพราะ
ปูนส าเร็จรูปสามารถใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ ทัง้การสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน ใช้งานง่าย รวมถึงพึ งพอใจในระบบ            
การจดัการของรา้นตวัแทนจ าหน่ายที่ท าใหป้ระหยดัเวลา สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สุรเดช บวัพนัธุว์ไิล (2557) เรื่อง 
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งจากรา้น ซเีมนต์ไทยโฮมมารท์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 51 ปีขึน้ไป มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้วสัดุก่อสรา้งจากรา้น ซเีมนตไ์ทยโฮมมารท์  

ผู้บรโิภคที่มอีายุ 30 – 39 ปี มคีวามพงึพอใจส่วนประสมการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยอง 
ด้านราคามากที่สุด เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่เริ่มซื้อบ้านหลงัแรก มีความจ าเป็นในการต่อเติมหรือสร้างบ้าน จึงท าให้
ค่อนขา้งให้ความส าคญักบัราคาของปูนส าเรจ็รูปเป็นหลกั และผู้บรโิภคกลุ่มนี้พงึพอใจต่อราคาของปูนส าเรจ็รูปที่มี
ความคุ้มค่ากบัมูลค่างานทีไ่ดร้บั รวมถึงสามารถต่อรองราคากบัผูจ้ าหน่ายได้อกีด้วย สอดคล้องกบังานวจิยั วรนนท์  
พงษ์วทิยภานุ (2554) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกซือ้ประตูหน้าต่างอลูมเินียมส าเรจ็รูป ส าหรบัลูกคา้รายย่อย 
กรุงเทพมหานครเขตตะวนัตกและปรมิณฑล กรณีศกึษา: รา้นวสัดุก่อสรา้งสมยัใหม่ (Modern Trade) พบว่า ลูกคา้ทีม่ี
อายุ 25 - 35 ปี มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ประตูหน้าต่างอลูมเินียมส าเรจ็รูป มากทีสุ่ด และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ              
สุนิสา วสิุทธริตัน์ (2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของลูกค้าต่อบรษิทัรบัเหมา
ก่อสร้างในเขตพทัยา จงัหวดัชลบุร ีพบว่า ลูกค้าที่มอีายุ 31 – 40 ปี มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารบรษิัทรบัเหมา
ก่อสรา้ง  

สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด
บริการต่อปูนส าเรจ็รปู แตกต่างกนั พบว่า 

ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจส่วนประสมการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป               
ในจงัหวดัระยอง ด้านราคา ด้านบุคคล และด้านลกัษณะทางกายภาพมากที่สุด เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่มีความรู้และ                 
มกัจะมีการศกึษาหาขอ้มูล จึงเน้นความคุ้มค่าของราคาต่อเงนิที่ใช้จ่ายไปเป็นหลกั รวมถึงมคีวามพงึพอใจต่อการ               
ใหค้วามรูเ้พื่อเปรยีบเทยีบใหไ้ดส้ิง่ทีด่ทีีส่ดุ และพงึพอใจต่อการจดัวางสนิค้าภายในรา้นทีเ่ป็นสดัเป็นสว่น  สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั สุพจน์ กาญจนางกูรพนัธุ์ (2557) เรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อวสัดุก่อสร้างในช่องทาง               
การจ าหน่ายแนวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่มีปจัจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน                    
มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้
สนิคา้วสัดุก่อสรา้งในช่องทางการจ าหน่ายแนวใหม่  
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สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีต าแหน่งการท างานแตกต่างกนั มีความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด
บริการต่อปูนส าเรจ็รปู แตกต่างกนั พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่ตี าแหน่งการท างานเจา้ของกจิการ มคีวามพงึพอใจส่วนประสมการตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป 
ในจงัหวดัระยอง ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด และด้านกระบวนการมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพของผลงานที่ได้ รวมถึงพอใจกับของสมนาคุณที่มอบให้เนื่องจากการซื้อ                
ในปริมาณสูง รวมถึงส่วนลดพิเศษเมื่อสัง่ซื้อสินค้า ตลอดจนการบริการที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์                
กาญจนางกรูพนัธุ ์(2557) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้วสัดุก่อสรา้งในช่องทางการจ าหน่ายแนวใหม่ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีรบัเหมา หรอืเจา้ของกจิการ มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้
สนิคา้ วสัดุก่อสรา้งในช่องทางการจ าหน่ายแนวใหม่ ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ นฤมล 
กวนิกจิ (2554) ศกึษาเรื่อง ความต้องการเลอืกซือ้ผลติภณัฑว์สัดุก่อสรา้ง กรณีศกึษา : จงัหวดัภูเกต็ พบว่า ผูบ้รโิภค              
ทีม่อีาชพีรบัเหมาก่อสรา้ง มคีวามต้องการเลอืกซือ้ผลติภณัฑว์สัดุก่อสรา้ง ท่อพวีวีแีละอุปกรณ์ข้อต่อ ยาแนวสุขภณัฑ ์
วนัเวลาทีส่ะดวก สถานที ่ 

ผู้บริโภคที่มีต าแหน่งการท างานผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้าแผนก Supervisor ผู้ช่วยผู้จ ัดการ) มีความ                
พงึพอใจสว่นประสมการตลาดบรกิารต่อปนูส าเรจ็รปู ในจงัหวดัระยอง ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากทีส่ดุ เป็นกลุ่มที่
มงีบจ ากดัและมคีวามต้องการใช้ปูนส าเรจ็รูปในการสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน จงึเลอืกวธิกีารเปรยีบเทยีบศกึษาขอ้มูล
เพื่อใหไ้ดป้นูส าเรจ็รปูทีต่รงกบัความตอ้งการ และใหค้วามส าคญักบัสถานทีข่องรา้นทีเ่ดนิทางสะดวก มทีีจ่อดรถ เวลา
ของรา้นจ าหน่ายเปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม รวมถงึยงัสามารถสัง่ของผ่านช่องทางออนไลน์ได ้และมบีรกิารสง่มอบ
สนิคา้นอกสถานที ่ซึง่ท าให ้มคีวามพงึพอใจ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปกรณ์ 
เจริญเวช ศึกษาเรื่อง ปจัจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาของลูกค้า                
กลุ่มเจ้าของบา้น ในพื้นที่ อ.เมอืง จ.ระยอง พบว่า ผู้บรโิภคทีม่อีาชพีพนักงานมพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อกระเบือ้ง
คอนกรตีมุงหลงัคาของลกูคา้กลุ่มเจา้ของ ในพืน้ที ่อ.เมอืง จ.ระยอง  

สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด
บริการต่อปูนส าเรจ็รปู แตกต่างกนั พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการ             
ต่อปูนส าเร็จรูป ในจงัหวดัระยอง ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีงบประมาณจ ากัด            
จงึเลอืกวธิกีารเปรยีบเทยีบศกึษาขอ้มูลเพื่อใหไ้ด้ปูนส าเรจ็รูปที่ตรงกบัความต้องการ  ผู้บรโิภคกลุ่มนี้ใหค้วามส าคญั          
กบัสถานทีข่องรา้นทีเ่ดนิทางสะดวก มทีีจ่อดรถใหบ้รกิาร และเวลาเปิดปิดของรา้นจ าหน่ายมคีวามเหมาะสม รวมถงึ           
ยงัสามารถสัง่ของผ่านช่องทางออนไลน์ได ้และมบีรกิารส่งมอบสนิค้านอกสถานที ่ซึง่ถอืว่าเป็นการบรกิารที่สามารถ
ประหยดังบประมาณได้อกีทางหนึ่ง จงึท าให้ มคีวามพงึพอใจ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมากที่สุด สอดคล้องกบั
งานวจิยั ของ ศริกิาญจน์ รชัตวศิาล (2553) ศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑป์ูนซเีมนต์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดั
กระบี่ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท มีการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ปนูซเีมนตม์ากทีส่ดุ  

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 – 60,000 บาท มคีวามพงึพอใจส่วนประสมการตลาดบรกิารต่อปนู
ส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยอง ด้านลกัษณะทางกายภาพมากทีสุ่ด เนื่องจาก ให้ความส าคญักบัความสะอาดภายในรา้น 
การจดัวางสนิคา้ภายในรา้นทีส่ามารถเดนิเลอืกสนิคา้ไดอ้ย่างสะดวกสบาย ความเป็นสดัเป็นสว่นของการแบ่งโซนสนิคา้ 
และการเขา้ถึงสนิค้าที่ต้องการ เพราะผู้บรโิภคกลุ่มนี้ไม่ได้ให้ความส าคญักบัราคาหรอืสนิค้ามากนัก แต่จะพงึพอใจ              
หากไดร้บัสิง่อ านวยความสะดวกจากรา้นทีจ่ าหน่ายปูนส าเรจ็รูป จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 – 
60,000 บาท มคีวามพงึพอใจ ดา้นลกัษณะทางกายภาพมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพจน์ กาญจนางกรูพนัธุ ์
(2557) เรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในช่องทางการจ าหน่ายแนวใหม่ ในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่มีปจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสนิค้า  
แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 50,000 บาท มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ วสัดุก่อสรา้ง
ในช่องทางการจ าหน่ายแนวใหม่มากทีสุ่ด และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สุนิสา วสิุทธริตัน์ (2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยั                
ส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อความพงึพอใจของลูกค้าต่อบรษิัทรบัเหมาก่อสร้างในเขตพทัยา จงัหวดัชลบุร ีพบว่า 
ลกูคา้ทีม่รีายได ้30,001 – 50,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้ง  

 
สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือซ า้

ปูนส าเรจ็รปูของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัระยอง พบว่า 
ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการต่อปูนส าเร็จรูปของผู้บริโภค มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม               

การซื้อซ ้าปูนส าเร็จรูปของผู้บริโภค ในจงัหวดัระยอง โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และระดบัค่อนขา้งต ่า และ            
มทีศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากความพงึพอใจทีม่ต่ีอคุณสมบตัพิเิศษของปนูส าเรจ็รูปทีช่่วยลดปญัหาการแตกรา้วของผนงั
ปูนฉาบ ฉาบง่าย ผสมง่าย ความหลากหลายของชนิดปูนส าเรจ็รูป ประกอบกบัราคาที่คุ้มค่า การระบุก าหนดราคา           
ที่ชัดเจน ท าเลที่ตัง้เวลาท าการการจัดสถานที่ที่สะดวกต่อการใช้บริการ รวมทัง้การจัดส่งสินค้า ส่วนลดพิเศษ                  
การบรกิารหลงัการขายทีด่ ีรวมถงึความกระตอืรอืรน้ของพนกังาน และขัน้ตอนการช าระเงนิทีถู่กต้องรวดเรว็ จงึท าให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อซ ้าปูนส าเร็จรูป สอดคล้องกบังานวิจยั ของ ศิริกาญจน์ รชัตวิศาล (2553) ศึกษาเรื่อง               
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดกระบี่ พบว่า ปจัจัยทางการตลาดทุกด้าน ได้แก่                 
ด้านผลิตัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ และ                    
ดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑป์นูซเีมนตข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักระบี ่และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั ของ สุรเดช บวัพนัธุ์วิไล (2557) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าวสัดุก่อสร้างจากร้าน     
ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านสาธารณูปโภคและสิง่ก่อสร้าง และด้านกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้
สนิคา้วสัดุก่อสรา้งจากรา้น ซเีมนต์ไทยโฮมมารท์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ภกัดิพ์งษ์ สุภาสุทธากูล (2557) เรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้ปูนส าเรจ็รูป ตราบวัมอรต์้าร ์จากบรษิทั ปูนซเีมนต์
เอเชยี จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการขายและการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเลอืกซื้อปูนส าเรจ็รูป ตราบวัมอร์
ตา้ร ์จากบรษิทั ปนูซเีมนตเ์อเชยี จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล และสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ จารณีิ กววีธิชยั (2548) เรื่อง ทศันคตใินดา้นความพงึพอใจพฤตกิรรมและแนวโน้มการซือ้สนิคา้ในอนาคตต่อการ
ใชบ้รกิารทีโ่ฮมโปรสาขาเพลนิจติ พบว่า เรื่อง ทศันคตใินดา้นความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในดา้นการส่งเสรมิการตลาด                   
ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ่งนภา ออมสินสมบูรณ์ (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อ                     
การตดัสนิใจเขา้มาใชบ้รกิารซ ้าของร้านคาร์แครข์องกลุ่มวยัท างานและวยันักศกึษา พบว่าความพงึพอใจของผูม้าใช้
บรกิารในด้านส่วนประสมการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กนักบัการใช้บรกิารซ ้าของร้านคาร์แคร์ของกลุ่มวยัท างานและ            
วยันกัศกึษา  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

ผลการศึกษาข้อมูลความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อซ ้า              
ปนูส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยอง สามารถสรุปขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั ดงันี้    

1. ผู้ประกอบการในธุรกจิปูนส าเรจ็รูปในพื้นที่จงัหวดัระยอง ควรร่วมมอืกบัฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ ส าหรบั
เสนอแนวคิดในการการพฒันาสนิค้าให้ตรงกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
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ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป ต าแหน่งการท างานเจา้ของกจิการ สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั เกดิความพงึพอใจสงูสุด 
ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบตัิของปูนส าเรจ็รูป ทัง้การเพิม่ส่วนผสม การปรบัปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลติภณัฑ์               
มีความเป็นพเิศษที่สามารถลดรอยแตกร้าว ใช้งานง่าย ผสมง่าย การเพิ่มความหลายหลายของสนิค้าปูนส าเรจ็รูป 
เพราะผลวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป และต าแหน่งการท างานเจา้ของกจิการ  มคีวามพงึพอใจส่วนประสม
การตลาดบรกิารต่อปนูส าเรจ็รปู ในจงัหวดัระยอง ดา้นผลติภณัฑม์ากทีส่ดุ 

2. ผู้ประกอบการในธุรกจิปูนส าเรจ็รูปในพื้นที่จงัหวดัระยอง ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบับรรยากาศภายใน
ร้านค้าที่ขายปูนส าเรจ็รูป ความสะอาด ควรมกีารตกแต่งทีส่บายตา มกีารจดัวางสนิค้าที่มองเหน็ได้ชดั จดัแบ่งโซน
สนิคา้วางเปนหมวดหมู่ รวมถงึมสีถานทีจ่อดรถทีเ่พยีงพอ ง่ายต่อการจอดรถและน าสนิคา้ไปยงัทีจ่อดรถ เพื่อทีจ่ะท าให้
ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ เกดิเป็นความพงึพอใจสงูสดุ เพราะผลวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภค
ที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 45,001 – 60,000 บาท มคีวามพงึพอใจส่วนประสม
การตลาดบรกิารต่อปูนส าเรจ็รูป ในจงัหวดัระยองดา้นลกัษณะทางกายภาพมากทีสุ่ด อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

3. ผู้ประกอบการในธุรกิจปูนส าเร็จรูปในพื้นที่จ ังหวัดระยอง ควรปรึกษากับสถาบันการเงินถึงบริการ              
วางเครื่องช าระบตัรเครดติทีส่ามารถรองรบัไดทุ้กธนาคารพาณิชย ์เพื่อความสะดวกแก่ผูบ้รโิภค รวมถงึควรมนีโยบาย
กระบวนการตรวจสอบในการรบัคนืสนิค้า คนืเงนิที่รวดเรว็ เพื่อเป็นการสร้างความประทบัใจในการใช้บรกิารใหก้บั
ลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารรวมถงึเกดิเป็นความพงึพอใจจากการใชบ้รกิารร้านจ าหน่ายปูนส าเรจ็รูป เพราะผลวจิยัพบว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ต าแหน่งการท างานเจ้าของกิจการ มีความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการต่อ              
ปนูส าเรจ็รปู ในจงัหวดัระยอง ดา้นกระบวนการมากทีส่ดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 จากการศึกษา ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อซ ้า                
ปนูส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภค ในจงัหวดัระยอง ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในวจิยัครัง้ต่อไป ดงันี้    

1. ควรมกีารเจาะจงศกึษาความพงึพอใจส่วนประสมการตลาดในแต่ละดา้นในเชงิลกึทีไ่ดจ้ากงานวจิยัฉบบันี้ 
เพื่อที่จะได้ผลขอ้มูลทีเ่ฉพาะเจาะจง สามารถน าขอ้มูลมาพฒันาผลติภณัฑป์ูนส าเรจ็รูปและวางกลยุทธใ์นการด าเนิน
ธุรกจิได ้ 

2. ควรมีการศึกษาโดยการแบ่งประเภทลูกค้า ในกลุ่มที่เป็นผู้บริโภคขัน้สุดท้าย (End User) กบัผู้ใช้ทาง
อุตสาหกรรม (Industrial user) ใหช้ดัเจน เพื่อทีจ่ะสามารถน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปพฒันากลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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